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ل  إن نزول القرآن على هذه األمة هو من أجَّ
النعم التي أنعمها اهلل تعالى عليها؛ والمتدبِّر 
للقرآن الكريم ال يخفى عليه كثرة الحديث 
عن عظمته وتكرار ذلك في كثيٍر من سوره 
مطالع  في  عنه  الحديث  ذلك  ومن  وآيه، 
وأوصافه،  أسمائه  وتعدد  وخواتمها،  السور 
واصطفاء  المالئكة،  أعظم  بواسطة  وإنزاله 
أفضل  اختيار  مع  عليه،  لنزوله  الخلق  أفضل 

مكانة القرآن 
وعظمته

عودة إلى الموضوعات



للعاَلمين،  فهمه  تيسير  مع  لنزوله،  األزمنة 
ل  وهيمنته على سائر الكتب المنزلة، مع تكفُّ
نين، كل ذلك  اهلل تعالى بحفظه على َمرِّ السِّ

وعظمته. مكانته  على  يدلُّ 

ومن مظاهر عظمة هذا القرآن:

اهلُل  ى  سمَّ فقد  وأوصافه  أسمائه  كثرة   1
وأوصاف  بأسماء  ووصفه  القرآن  تعالى 
القرآن،  في  جميعها  وردت  كثيرة 
األسماء  فكثرة  وعظمته،  لشرفه  إظهاراً 
ى  المسمَّ شرف  على  تدل  واألوصاف 
حكمة  العلماء  بين  وقد  والموصوف، 
آبادي:  الفيروز  فقال  األسماء  تعدد 
)أعلم أن كثرة األسماء تدل على شرف 
المسمى أو كماله في أمر من األمور، أما 
على  دلت  األسد  أسماء  كثرة  أن  ترى 
دلت  القيامة  أسماء  وكثرة  قوته،  كمال 
وكثرة  وصعوبته،  شدته  كمال  على 
الداهية دلت على شدة نكايتها،  أسماء 
وكذلك كثرة أسماء اهلل تعالى دلت على 

عودة إلى الموضوعات



عودة إلى الموضوعات

كمال جالل عظمته، وكثرة أسماء النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص دلت على علو رتبته وسمو درجته، 
على  دلت  القرآن  أسماء  كثرة  وكذلك 
آبادي(.  الفيروز   - التمييز  ذوي  )بصائر  وفضيلته(  شرفه 

وفي  السور  ُمفتتح  في  به  التنويه   2
بالقرآن  وجل  عز  اهلل  ه  نوَّ فقد  ختمها 
سور  من  سورة  وثالثين  أربع  مفتتح  في 
وآل  البقرة  سور  مطلع  في  كما  القرآن، 
عمران والكهف، واختتم باإلشارة له في 
ق  سور  في  كما  سورة  وعشرين  ثالث 

والمرسالت والبروج.

3 القسم به وعليه فقد أقسم اهلل عز وجل 
بالقرآن في عدد من المواضع، وفي تكرار 
القسم داللة على عظم المقسوم به ، وهلل 
عز وجل أن يقسم بما شاء، قال تعالى:  

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  )ص:1(.

مظاهر  فمن  بإنزاله  تعالى  اهلل  تفضل   4
على  أثنى  تعالى  اهلل  أن  القرآن  عظمة 
أن  عباده  وعلَّم  بإنزاله،  لتفضله  نفسه 



عودة إلى الموضوعات

تعالى:   فقال  إنزاله،  أجل  من  عليه  يثنوا 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ 

)الكهف:1(. ې(   ې  ې  ې  ۉ 

اقترن  فقد  تعالى  اهلل  بأسماء  اقترانه   5
عدد من أسماء اهلل تعالى وُعرِّف بها عند 
ذلك  ومن  القرآن،  تنزيل  عن  الحديث 

قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

)فصلت:3-1(.  ٺ(   ٺ  ڀ  ڀ 

6 نزوله في أفضل األزمنة فقد نزل القرآن 
قال  مبارك،  شهٍر  في  مباركة  ليلٍة  في 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى: 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
التي  الليلة  »فبركُة  )القدر:5-1(.  ڄ(   ڄ 



عودة إلى الموضوعات

رها اهلُل لها قبل  القرآن بركٌة َقدَّ ُأنِزل فيها 
نزوله  بابتداِء  القرآن  ليكون  القرآن  نزول 
بذلك  فيزداد  مبارٍك  ِلوقٍت  ُمالِبسًا  فيها 
َفْضاًل وشرفًا، وهذا من المناسبات اإللهية 
الدقيقة التي أنبأنا اهلُل ببعضها« )التحرير والتنوير - 

عاشور(. ابن 



من  وأوجد  الفسيح  الكون  أوجد هذا  من 
فيه هو اهلل الخالق سبحانه، ومعلوم لدينا في 
الصناعات أن من صنع شيًئا فإن هذا المصنوع 
فاهلل  ويرشده؛  ليصلحه  الصانع  إلى  محتاج 
والبشر  وخالقهم،  البشر  صانع  هو  سبحانه 
مفتقرون إليه ليخبرهم بالغاية التي خلقوا من 
أجلها، وما الذي يصلح حياتهم؛ فأنزل كتًبا 
تساؤالتهم  كل  على  اإلجابة  فيها  عنده  من 

بها.   ويسترشدوا  ليهتدوا 

القرآن الكريم
والكتب السماوية
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العالقة  لتنظيم  دساتير  السماوية  فالكتب 
جنسه،  بني  وبين  وبينه  وربه،  اإلنسان  بين 
حتى يقوم اإلنسان بالقسط في عبادته هلل وفي 
تعالى:  قال  المختلفة،  حياته  شؤون  جميع 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڀ(   ڀ  پ  پ  پ 
.)25 )الحديد: 

وهداية  نور  السماوية  الكتب  وهذه 
بتحريف  قاموا  الكتاب  أهل  أن  إال  للبشرية، 
كتبهم، فلم تعد كما هي بالصورة التي أنزلها 

ہ  ہ  )ۀ  تعالى:  قال  اهلل، 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

 .)13 )المائدة:  ۇ(  ۇ  ڭ 

ولم يبق كتاب من الكتب السماوية اليوم 
سالًما من التحريف إال القرآن الكريم.
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والقرآن الكريم نسخ بنزوله جميع الكتب 
السماوية قبله، فلم تعد تلك الكتب مرجًعا 
قال  واالسترشاد،  االهتداء  في  الحق  لطالب 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالى: 
ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.)٤٨ )المائدة: 

وليس  كافة،  للناس  نزل  الكريم  والقرآن 
المنزلة  الكتب  آخر  فهو  معينين؛  ألقوام 
ال  هداياته  إلى  الناس  وحاجة  السماء،  من 

ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعالى:  قال  تنقضي، 
 .)52 )القلم:  ے( 
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فضائل  القرآن  لهذا  وجل  عز  اهلل  جعل 
بحاجة  البشر  ألن  وجزيلة؛  عظيمة  ومزايا 
إلى إدامة النظر فيه، وتالوته واالستماع إليه، 
حياتهم  على  أثره  فينعكس  معانيه،  وتدبر 
بالطمأنينة والراحة والثبات واالنشراح، وهذا 
جزاء معجل لهم في الدنيا، غير أن هناك جزاًء 
موفوًرا مدخًرا لهم ُيغبطون عليه في اآلخرة.

فضائل
القرآن الكريم

عودة إلى الموضوعات



كثيرة  فضائله  في  واألحاديث  واآليات 
بعضها: ذكر  على  وسنأتي  ا،  جّدً

فضل قراءة القرآن وتالوته:

فعن  القيامة  يوم  لقارئه  يشفع  القرآن   1
ù أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عبد اهلل بن عمرو 
قال: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
منعته  رب،  أي  الصيام:  يقول  القيامة، 
فيه،  بالنهار، فشفعني  والشهوات  الطعام 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 

.)6626 أحمد:  )رواه  فيشفعان«  فيه، 

يوم  عظيمة  منزلة  في  القرآن  قارئ   2
 ù عمرو  بن  اهلل  عبِد  فعن  القيامة، 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُيَقال لصاحب 
ُكنَت  كما  ورتِّل  وارتق  )اقرأ  القرآن: 
آيٍة  آخر  منزلك عند  فإن  الدنيا  في  ُترتُِّل 

.)1٤6٤ داود:  أبي  )سنن  تقرُؤها( 
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3 مضاعفة األجر والثواب لقارئ القرآن.
فأي كتاب آخر غير القرآن يقرؤه اإلنسان، 
مهما كان مؤلفه عبقرّيًا ومهما كان موضوعه 
ا، سواء في الشريعة أو غيرها، ال يداني  مهّمً
القرآن، فإن كل كلمة منه بعشر  ثواب قراءة 
قال  قال:   ،¢ مسعود  ابن  فعن  حسنات، 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ حرفًا من كتاب اهلل 
فلُه حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول: 
ألم حرف ، ولكن: ألٌف حرف ، والٌم حرف، 

الترمذي: 2910(. وميٌم حرف« )سنن 

الكرام  السفرة  مع  القرآن  قارئ  أن   4
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن   ~ عائشة  فعن  البررة. 
له  حافظ  وهو  القرآن  يقرأ  الذي  )مثل  قال: 
فرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو  مع السَّ
يتعاهده وهو عليه شديٌد فلُه أجران( )البخاري: 

.)٤937

5 أن المسلم يتحصل باآليتين منه على 
األجر العظيم. فعن عقبة بن عاِمر ¢ قال: 
ِة فقال:  فَّ خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن ِفي الصُّ
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أيُّكم ُيِحبُّ أن يغدو ُكلَّ يوٍم إلى ُبْطَحاَن أو 
في  كوَماَوْيِن  بناقتيِن  منه  فيأتي  العِقيِق  إلى 
اهلِل  رُسول  يا  فقلنا:  َرِحٍم،  قطِع  وال  إثٍم  غير 
إلى  أحدكم  يغُدو  أفال  قال:  ذِلك،  ُنِحبُّ 
اهلِل  آيتين من كتاب  يقرُأ  أو  فيعلُم  المسجد 
َعزَّ َوَجلَّ خيٌر لُه من ناقتيِن وثالٌث خير لُه من 
أعداِدِهنَّ  ومن  أربٍع  من  لُه  خيٌر  وأربٌع  ثالٍث 

)رواه مسلم: ٨03(. اإلبل  من 

وخصم  لصاحبه  شافع  القرآن  أن   6
لهاجره. فعن جابر بن عبد اهلل ¢ عن النبِي 
َوَماِحٌل)أْي  ٌع،  ُمَشفَّ قال: »القرآُن شاِفٌع  ملسو هيلع هللا ىلص 
إلى  قادُه  إمامُه  جعلُه  من  ٌق،  ُمَصدَّ َخْصٌم( 
اِر«  ِة، ومن جعلُه خلف ظهره ساقُه إلى النَّ الجنَّ

.)12٤ حبان:  ابن  )صحيح 

7 أن قراءة عشر آيات منه في ليلة تعصم 
أِبي  فعن  الغافلين.  من  يكون  أن  صاحبها 
هريرة ¢، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قرأ 
الغافلين«  لم ُيكتب من  ليلٍة  آياٍت في  عشر 

)سنن أبي داود: 139٨(.
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فضل حفظ القرآن:

1 ثبت أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يحفظ القرآن 
الكريم، وُيراجع ِحفظه كّل عاٍم مع جبريل 
بالتأّسي  وكفى  والسالم،  الصالة  عليه 

بالنبّي عليه الصالة والسالم فضيلة. 

2 لما كان حافظ القرآن متقًنا للفظه وعاماًل 
الرحمن  مالئكة  شابه  إياه؛  ومبلًغا  به 
اهلل  وصفهم  الذين  بالوحي،  الموكلين 

ڎڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  بقوله:  تعالى 
ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک ک( )عبس: 
13 - 16(، فيحشر هذا الحافظ الكريم الطائع 

القيامة. المالئكة يوم  الزمرة من  مع هذه 

3 كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من شدة حرصه على 
بين  يجمع  القرآن  حافظ  وتفضيل  تمييز 
قبر،  في  ُأُحد  معركة  قتلى  من  الرجلين 
فيقدم  للقرآن؟  أخًذا  أكثر  أيهم  ويسأل: 
غيره. على  اللَّحد  في  للقرآن  حفًظا  األكثر 
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فضل تدبر القرآن:

أعظم  لغاية  تعالى  اهلل  أنزله  الكريم  القرآن 
تدبر  وهي  أال  والقراءة؛  الحفظ  مجرد  من 
هذه  اهلل  بيَّن  وقد  معانيه،  وفهم  له،  القلب 

الغاية فقال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ 
چ(   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
بالتدبر. إال  تامة  تكون  لن  فبركته  )ص:29(. 

ونهى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن َخْتم القرآن في أقّل من 
ثالثة أّيام؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )لم يفقه من قرأ القرآَن 

في أقَلّ من ثالٍث( )سنن الترمذي: 29٤9(.

والصحابة è لم يكونوا يتجاوزون عشَر 
آياٍت من القرآن إاّل بعد فهم معانيها والعمل 
بها، واهلل تعالى أنكر على الذين ال يتدبرون 

گ  گ  تعالى:)ک  فقال  القرآن، 
گ گ ڳ ڳ ڳ( )محمد: 2٤(. فإما التدبر 
واحًدا،  قفاًل  وليس  القلب،  على  األقفال  أو 

فليتأمل! 
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فضل تعلم القرآن وتعليمه: 

الصفوة؛  صفوة  هم  الكريم  القرآن  معلمو 
َلها  فإن اهلل جعل الخيرية في هذه األمة، وفضَّ

)ٺ  تعالى:  قال  كما  األمم،  سائر  على 
ٺ ٺ ٺ ٿ (  )آل عمران:110(، ثم جعل 
من صفوة هذه األمة معلمي القرآن، كما أخبر 
القرآن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )خيركم من تعلم  بذلك 

وعلمه( )البخاري: 5027(؛ أي: خير هذه األمة.

خيار  هم  القرآن  معلمي  أن  بذلك  فتبين 
األمم. خيار  من  هي  التي  األمة  هذه 

تعليم  القرآن:  تعليم  معنى  في  ويدخل 
هو  معانيه  تعلم  إن  بل  ومعانيه،  حروفه 
المقصود األعظم من تعلم حروفه، وهو الذي 

اإليمان. يزيد 
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قد أعظم اهلل من شأن القرآن الكريم حيث 
مر نزوله بثالث مراحل:

سوره  بجميع  واحدة  جملة  اهلل  أنزله   1
المحفوظ. اللوح  في  وآياته 

2 ثم أنزله ُجملة واحدة إلى بيت العّزة في 
نيا، وكان ذلك في ليلة القدر. السماء الُدّ

القرآن..
قصة البداية
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طوال  قًا،  ُمفَرّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  على  أنزله  ثم   3
سنة.  23 وهي  دعوته،  سنوات 

الرسول عليه  القرآن على  نزل من  ما  وأول 
في  العلق  سورة  بدايات  هو  والسالم  الصالة 

)چ  تعالى:  قوله  في مكة، وهي  غار حراء 
ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 

.)5-1 )العلق:  گ(  گ 

 وأّول نزول للوحي كان في شهر رمضان، 
لقوله تعالى: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ( )البقرة: 1٨5(، وكان يوم االثنين، فعن 
قتادة ¢: أنَّ رسول ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل عن صوم يوم 
ويوٌم  فيه  ُوِلدتُّ  يوٌم  )ذاك  قال:  االثنين؟ 

)مسلم: 1162(. ُأنِزل عليَّ فيه(  ُبعثُت أو 

ولم يكن لنزول القرآن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
وقد  اآلية،  تنزل  فقد  ثابت،  مقدار  مرة  كل 
السورة  تنزل  وقد  السورة،  آيات  بعض  تنزل 

كاملة. مًعا  المعوذتان  نزلت  وقد  كاملة، 

عودة إلى الموضوعات



تعّهد اهلل سبحانه بِحفظ القرآن الكريم من 
التحريف، والنقص، والضياع، قال عّز وجّل: 

ں( ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 
)الحجر:9(، وحفظته أّمة اإلسالم منذ عصر رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

صور ومظاهر حفظ

القرآن الكريم

عودة إلى الموضوعات



ومن شدة حرص الصحابة على تعلم القرآن 
واألزمنة  األمكنة  حفظوا  وصيانته  وضبطه 
القرآن،  نزول  بها  ارتبط  التي  واألحوال 
فضبطوا المكي والمدني، والمكي: ما نزل 
قبل الهجرة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة 

بالمدينة. أم  بمكة  نزل  ما  منه  سواء 
وضبطوا اآليات التي نزلت في السفر والتي 
نزوله في  نزلت في الحضر، وضبطوا ما كان 
ما  وضبطوا  الليل،  في  نزوله  كان  وما  النهار 
نزل على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو على فراشه وما 
في  وهو  نزل  ما  وضبطوا  إغفاءته،  في  نزل 
األرض وما نزل وهو في السماء، وما نزل في 

الشتاء. في  نزل  وما  الصيف 
اهلل  بكتاب  المسلمين  عناية  مظاهر  ومن 
تلّقاه رسول  ُمشافهًة كما  تلّقيه  أيضًا  تعالى 
َنْقله  تّم  فقد   ، جبريل  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
الناس  من  كبيٍر  جمٍع  في  آخر  إلى  عصٍر  من 
متواتراً  الكريم  القرآن  فكان  آخر،  جمٍع  عن 
باللفظ، وكيفّية النطق بالكلمة والحرف على 
الهيئة الَمروّية، فحفظ القرآن في الصدور قبل 

السطور.

عودة إلى الموضوعات



عليه  نزلت  كّلما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وكان 
الوحي  كّتاب  يأمر  الكريم،  القرآن  من  آياٌت 
عن  وينهاهم  بكتابتها،   è الصحابة  من 
على  منه  ِحرصًا  القرآن؛  غير  أّي شيٍء  كتابة 
عدم اختالط آيات القرآن الكريم بُسّنته، كما 
كان عليه الصالة والسالم يأمر ُكّتاب الوحي 
اكتمل  أن  إلى  َموضعها،  في  آيٍة  كّل  بَوضع 

الوحي. نزول 

خالفة   ¢ يق  الصِدّ بكر  أبو  تولّى  ثم 
المسلمين بعد وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فَخشَي 
عمر بن الخّطاب ¢ ضياع شيٍء من القرآن 
ُقّراء  من  الكثير  استشهاد  بسبب  الكريم؛ 
اإلسالمية  الدولة  خاضت  حين  الصحابة 
على  واقترح  الرّدة،  مع جيوش  طاحنًة  حروبًا 
في  الكريم  القرآن  َجْمَع  بكٍر  أبي  الخليفة 
 ¢ ثابت  بن  زيد  فكّلَف  واحٍد،  مصحٍف 
مصحٍف واحٍد. في  القرآن  فجمع  بالجمع، 

عودة إلى الموضوعات



ووقع الَجْمع الثاني للقرآن الكريم في عهد 
¢؛ ويرجع  المؤمنين عثمان بن عّفان  أمير 
بين  الخالف  وقوع  إلى  فيه  الرئيس  السبب 
الناس في وجوه القراءة؛ وذلك بعد اِتّساع ُرقعة 
الدولة اإلسالمّية، حتى كادت تقع الفتنة بين 
مصاحف،  في  الكريم  القرآن  فُنِسخ  الناس، 
ع على أمصار اإلسالم الكبرى، وُجِمعت  وُوِزّ

األّمة على مصحٍف واحٍد.

بالقرآن حفًظا  اإلسالمية  األمة  اعتنت  وقد 
بعد  جياًل  وحديًثا  قديًما  وتفسيًرا،  وتدبًرا 

جيل.

عودة إلى الموضوعات



نوًرا  وسيبقى  الخالدة  المعجزة  هو  القرآن 
آخر  في  ولكن  واآلخرين،  لألولين  وهداية 
الزمان قبل قيام الساعة مباشرة حين ال يبقى 
الخلق، وال تكون صالة  إال شرار  في األرض 

وال صدقة. وال حّج  وال صيام 

القرآن.. 
قصة النهاية

عودة إلى الموضوعات



الكعبة  وجود  من  فائدة  هناك  تكون  وال 
القرآن  وجّل  عّز  اهلل  فيرفع  القرآن  بقاء  وال 
المصاحف  في  آية  منه  تبقى  فال  األرض  من 
في  كتابه  يبقى  أن  يغار  واهلل  والصدور، 
هذا  فيحدث  به  ُيعمل  ال  فائدة  بال  األرض 
األمر، فعــن ابــن مســعود ¢ قــال :  »إن هــذا 
ــزع  ــن أظهركــم يوشــك أن ُين ــذي ب ــرآن ال الق
منكــم. قــال : قلــت : كيــف ُينــزع منــا وقــد 
أثبتــه اهلل فــي قلوبنــا وثبتنــاه فــي مصاحفنــا؟! 
قــال: يســرى عليــه فــي ليلــة واحــدة ، فينــزع 
مــا فــي القلــوب، ويذهــب مــا فــي املصاحــف، 
ــول اهلل  ــرأ ق ــم ق ــراء« ث ــه فق ــاس من ــح الن ويصب

مئ  حئ  جئ  ی  )ی  تعالــى: 
جت(   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

)169/13 )القرطبي:  )اإلسراء:٨6(. 

عودة إلى الموضوعات



عن  تختلف  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  النبي  معجزة 
معجزات  إّن  إذ  قبله،  من  األنبياء  معجزات 
معجزات  هي  قبل  من  والمرسلين  األنبياء 
القوم  يراها  كان  مشاهدة،  ماّدية  حسّية 
أعينهم،  بمشاهدة  حقيقتها  ويتّلمسوا 
موسى  وثعبان   ، صالح  ناقة  مثل 

 . هما غير و

إعجاز
القرآن الكريم

عودة إلى الموضوعات



في  الكريم  القرآن  معجزة  تختلف  بينما 
كونها معجزة تدرك إعجازها العقول؛ حينما 
فال  والعلمّي،  الّلغوّي  اإلعجاز  وجوه  تتبّين 
يستطيع إنساٌن أن يأتي بسورٍة من مثل ما في 

ذاته. العجز  الجان يصيبهم  القرآن وكذا 

مختلفة  القرآن  معجزة  يجعل  ومما 
كذلك: أنها معجزة باقية، ومعجزات األنبياء 
والمرسلين انقضت في وقتها أو بموت الّنبي 

واآلية. المعجزة  صاحب 

ومن تفردها أنها وحي من اهلل أما معجزات 
وكونها  كذلك،  تكن  فلم  قبل  من  األنبياء 
وحًيا يجعلها المعجزة األقوى تأثيًرا إذ يالمس 
أثرها العقل والروح والنفس والفطرة، فترتب 
على هذا أن يكون الّنبي محّمد عليه الّصالة 
والّسالم أكثر األنبياء والمرسلين أتباًعا، كما 
في الحديث: )ما من األنبياِء من نبٍيّ إال قد 
البشُر،  عليه  آمَن  مثُلُه  ما  اآلياِت  من  ُأْعِطَي 
 ، وإنما كان الذي ُأوتيُت وحًيا أوَحى اهلُل إلَيّ
القيامة(  يوَم  تاِبًعا  أكثَرُهم  أكوَن  أن  فأرجو 

.)152 مسلم:  )صحيح 
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وتتنوع  القرآني  اإلعجاز  أنواع  وتختلف   
والمجاالت،  المواضيع  من  عدًدا  لتشمل 
ومن ذلك نذكر: اإلعجاز البياني، واإلعجاز 
واإلعجاز  التشريعي،  واإلعجاز  العلمي، 
الغيبي، والحديث عن كل إعجاٍز باٌب طويٌل 
ال تتسع له هذه الورقات، ويكفي أن نذكر أن 
كل جانٍب إعجازٍي بلغ من اإلعجاز منتهاه.

واألدلة والبراهين العقلية والنقلية كثيرة 
تعالى،  اهلل  القرآن كالم  أن  إثبات  في  ا  جّدً

وأنه منزل من عنده، ومنها:

1 ما من كتاٍب بشري إال ويعتريه الخطأ 
الحقة  طبعات  لها  وتكون  والنقص، 
منقحة، إال كتاب اهلل تحدى فيه خصومه 
من أول نزوله أن يجدوا فيه أي خطأ أو 

چ  )چ  تعالى:  قال  نقص، 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

)النساء:٨2(.  ڈ(  ڈ  ڎ 
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يأتوا  أن  على  والجن  اإلنس  عجز   2
بمثل أقصر سورة منه مع قوة بالغتهم 

. حتهم فصا و

3 أن اهلل تكفل بحفظ هذا القرآن العظيم، 
فكل حرف منه ينقله اآلالف عن اآلالف 
على مدار التاريخ ولم يختلفوا في حرف 

واحد منه. 

عليه  اشتمل  الذي  العظيم  اإلعجاز   4
واألحكام،  التشريعات،  في  القرآن 
عن  واإلخبار  والعقائد،  والقصص، 
والمستقبلية،  الماضية  الغيبية  األمور 
مما ال يمكن أن يصدر عن أي مخلوق 

والفهم. العقل  من  بلغ  مهما 

عودة إلى الموضوعات



القرآن  عظمة  أمام  يملك  ال  والمنصف 
وصدقه وكماله وإعجازه إال االعتراف به ولو 

به. يؤمن  لم 

»يعتقد  »شيبس«:  المستشرق  يقول 
وهذا  د،  مَحمَّ كالم  القرآن  أنَّ  العلماء  بعض 
هو الخطأ المحُض، فالقرآن هو كالم اهلل تعالى 
وليس  د،  مَحمَّ رسوله  لسان  على  الموحى 
في  األمِّي  الرجل  ذلك  د،  مَحمَّ استطاعة  في 
تلك العصور الغابرة أْن يأتينا بكالم تحار فيه 
عقول الحكماء ويهدي به الناَس من الظلمات 
رجل  اعتراف  من  تعجبون  وربَّما  النور،  إلى 
فإنِّي  الحقيقة، لكن ال تعجبوا  بهذه  أوروبِّي 
المعاني  تلك  فيه  فوجدُت  القرآن  درسُت 
التي  البالغة  وتلك  المحكم،  والنظم  العالية 
عن  تغني  واحدٌة  فجملة   ، قطُّ مثلها  أَر  لم 

.)277 ص  درمنغم:  إميل  د،  مَحمَّ )حياة  مؤلَّفات« 
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الكريم يشمل موضوعات شتى  القرآن  إن 
ممتدة  وهي  حصرها،  يمكن  ال  كثيرة، 
واألبصار؛  واألسماع  العقول  يدهش  امتداًدا 
ألن القرآن الكريم كتاب محدود الحجم من 
المعاني  حيث  من  لكنه  الصفحات،  حيث 
والسعة يمتد امتداًدا ال عهد للعقول البشرية 

البشرية. المؤلفات  أو  الكتب  في  به 

موضوعات
القرآن الكريم
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القرآن  أن  في  لنا  يتقرر  القرآني  والشمول 
ا مستوعًبا لكل  تاّمً الكريم جاء شاماًل كاماًل 
التي يحتاجها البشر في دينهم  شؤون الحياة 
ينص  الشمول  هذا  أن  نجد  ولهذا  ودنياهم، 

عليه في القرآن: ) ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  
)األنعام:3٨(.

وهذا الشمول ينقسم إلى ثالثة أقسام:

والزمان،  المكان  شمول  األول:  القسم 
مكان  لكل  موجه  الدين  هذا  أن  فمعناه: 

القيامة. يوم  إلى  وزمان 

القسم الثاني: شمول األفراد، أي: أن هذا 
الدين الذي عموده القرآن وموضوعات القرآن 
هي األساس فيه موجه إلى كل فرد في الناس 

إلى يوم القيامة.
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القسم الثالث: شمول المبادئ واألحكام، 
ربانية  رسالة  واإلسالم  القرآن  أن  ربنا  فيقرر 
يحتاج  ما  كل  تستوعب  جميًعا،  للبشرية 
الناس في شرائعهم ومعاملتهم وحياتهم  إليه 

ڦ  ڦ  )ڦ  فيقول:  جميًعا، 
.)٨9 )النحل:  ڄ(  ڄ  ڄ 

وفي موضوعات القرآن غذاٌء للروح والعقل 
على حٍد سواء فهو يخاطب العقل من خالل: 

قال  	 القضايا،  على  العقلي  االستدالل 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  تعالى: 
ەئ(   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

)األنبياء:22(.

الدعوة إلى إعمال العقل والتفكر في األدلة  	
ىئ  )ىئ  تعالى:  قال  والبراهين، 
جئ(  ی  ی  ی  ی  ىئ 

)البقرة:219(.
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ويتفّكرون  	 عقولهم،  ُيْعِملون  ال  الذين  ذم 
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قال  بها، 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ( )الفرقان: ٤٤(.

وخاطب أرواحهم وعواطفهم من خالل:

وإبرازها،  	 العاطفية،  المشاعر  عن  التعبير 
تعالى:  قال  كثيرة،  في حاالت  وتصويرها 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ژ ژ ڑ ڑ( )البقرة: 165(.

وبيان  	 اإلنسانية،  بالعواطف  التذكير 
تعالى:  قال  والسيئة،  الحسنة  آثارها 

ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ائ( )المائدة: ٨2(.
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قال  	 الدعوة،  في  والتلطف  بالرفق  األمر 
ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ  تعالى: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۓ ( )النحل: 125(.

تضمين آيات األحكام معاني إيمانية، قال  	
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ( تعالى: 

ۉ ې ې( )النساء: 9٤(.

النفس،  	 في  المؤثرة  األلفاظ  استعمال 
تعالى:  قال  الصادقة،  للعواطف  والمثيرة 

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( )النور: 22(.

وقد يجمع الخطابان: العقلي والروحي في 
وتحرك  وتقنعه،  العقل  تناقش  واحدة،  آية 

العاطفة في الوقت نفسه، قال تعالى: )ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب( )فاطر: 3(.
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للناس  يرسم  بموضوعاته  الكريم  والقرآن 
منهج حياتهم، ويبّين لهم حقوقهم وواجباتهم، 
فائقة  مرونة  مع  عليهم،  وما  لهم  ما  ويحدد 
ومكان.  زمان  لكل  صالحًة  تشريعاته  تجعل 

ويتبّين ذلك من خالل النقاط اآلتية:

اتساع معالجته: فهو يعالج حياة اإلنسان 	 
والعائلية،  الشخصية،  الثالث:  بدوائرها 

والمجتمعية.

شمول موضوعاته: فهو يشمل الجوانب 	 
والعبادات،  العقائد،  في:  الشخصية 
العقلية  والجوانب  والعالقات،  والعادات، 

والعاطفية والبدنية.

أمره بالعدل: فهو كتاٌب يأمر بالعدل في 	 
وينهى  األعداء،  مع  حتى  األحوال،  كل 

عن الظلم بكل صوره.
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هذا الكتاب العزيز تالوته لها آداب، ومن 
التالوة: آداب هذه 

أواًل: اآلداب الباطنة

اهلل  كالم  وتعظيم  تعالى،  هلل  اإلخالص 
اآليات،  وتدبُّر  القلب،  وحضور  تعالى، 

معها. والتفاعل 

 آداب التعامل 

مع القرآن
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ثانًيا: اآلداب الظاهرة

في  كاملة  طهارة  على  المسلم  يتلوه  أن 
فمه  ينظف  وأن  والمكان،  والثوب  البدن 
بالسواك أو المعجون تكريًما للقرآن وتعظيًما 
له، وأن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند 
إرادة القراءة، والبسملة إذا ابتدأ قراءته من أول 
السورة، والبكاء عند قراءة القرآن، وإذا مرَّ بآية 
َوْعد ورحمة أن يسأل اهلل تعالى من فضله، وإذا 
تعالى  باهلل  أن يستعيذ  بآية وعيد وعذاب  مرَّ 
إذا  للتالوة  العذاب، ويسجد  أو من  الشر  من 
مرة بآية فيها سجدة، ويتجنَّب في حال القراءة 
من  القرآن  تالوة  من  بالمقصود  يخلُّ  ما  كل 
النظر  ومدِّ  باأليدي  والعبث  واللهو  الضحك 
التالوة، ومن  أثناء  الفكر  د  وُيبدِّ ُيلهي  ما  إلى 
بالحديث  التالوة  وقطع  الحاجة،  لغير  الكالم 
السالم،  كردِّ  حاجة  له  كان  ما  إال  الناس  مع 

ن. المؤذِّ وإجابة  العاطس،  وتشميت 
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 ومن اآلداب الظاهرة مع القرآن: اإلمساك 
الصوت  وتحسين  التثاؤب،  عند  القراءة  عن 

تالوته. عند 

وتمتد آدابه الظاهرة إلى إكرام أهله وحملته، 
تعاهده    الحرص على  ائه وحفظته.  وكذا  وقرَّ
وتعلمه  حفظه  في  والجهد  الوقت  وبذل 

وتعليمه.
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رمضان..
شهر القرآن

أن اهلل عز وجل  ال يخفى على كل مسلم 
اختص شهر رمضان بخصائص ميزته عن باقي 
نزول  الخصائص  تلك  أعظم  ومن  الشهور، 
شهر  بين  وجل  عز  اهلل  قرن  فقد  فيه؛  القرآن 

ڳ  )ڳ  فقال:  القرآن  وبين  رمضان 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

 .)1٨5 )البقرة:  ڻ(   ڻ  ڻ  ڻ 
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فهذا الشهر العظيم حصل فيه نزول القرآن 
من  البشرية  حياة  به  تبدلت  الذي  الكريم 
إلى عدلها  إلى سعادتها ومن جورها  شقائها 
سبحانه. له  توحيدها  إلى  بربها  كفرها  ومن 

تعالى: »َيمدح  ابن كثير رحمه اهلل  يقول 
بأن  الشهور  سائر  بين  من  الصيام  شهر  اهلل 
فيه«  العظيم  القرآن  إلنزال  بينهنَّ  ِمن  اختاره 

.)105/1 كثير:  ابن  )تفسير 

ولم يكن القرآن الكريم هو الكتاب األوحد 
ل في رمضان فقد  من الكتب السماوية الُمنزَّ
النبي  أن  األسقع  بن  واثلة  حديث  من  ثبت 
صُحُف  »ُأنِزَلت  قال:  والسالم  الصالة  عليه 
إبراهيَم أوَل ليلٍة من رمضاَن، و ُأنزَلت التوراُة 
اإلنجيُل  ُأنِزَل  و  رمضاَن،  من  َمَضين  لستٍّ 
لثالث عشرَة ليلًة خَلْت من رمضاَن، و ُأنزَل 
بوُر لثماِن عشرَة خَلْت من رمضاَن، وُأنِزَل  الزَّ
رمضاَن«  من  خَلْت  وعشرين  ألربٍع  القرآُن 

 .)5751 الصحيحة:  )السلسلة 
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الكتب  نزول  بين  االقتران  هذا  وفي 
إلى  واضحة  إشارة  رمضان  وشهر  السماوية 

السماء. في  الشهر  هذا  منزلة  عظيم 

يشفعان  والقرآن  الصيام  أن  الحديث  وفي 
لصاحبهما، فعن عبد اهلل بن عمرو أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد 
منعته  رب،  أي  الصيام:  يقول  القيامة،  يوم 
فيه،  فشفعني  بالنهار،  والشهوات  الطعام 
فشفعني  بالليل  النوم  منعته  القرآن:  ويقول 

.)6626 أحمد:  اإلمام  )مسند  فيشفعان«  فيه، 

وقد فِقه السلف رضوان اهلل عليهم أجمعين 
القرآن وتدبره في  هذ األمر فأقبلوا على تالوة 
رمضان أكثر من إقبالهم بقية العام، وقدوتهم 
 ¢ عبَّاس  ابن  فعن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ذلك  في 
وكان  النَّاس،  أجود  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  رسول  قال:كان 
أجوُد ما يكون في رمضان حين يلقاُه جبريُل، 
فُيَداِرُسُه  ليلة من رمضان  وكان يلقاه في كل 
يح  القرآن، فلرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود بالخير من الرِّ

)البخاري: ٤7٤3(. المرسلة 
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»َينبغي   :¢ مسعود  بن  عبداهلل  يقول 
الناس  إذ  بَليِله  ُيعرَف  أن  القرآن  لحامِل 
ناِئمون، وبنهاِره إذ الناس ُمفِطرون، وبُحزِنه إذ 
الناس يفرحون، وببكاِئه إذ الناس َيضحكون، 
إذ  وبخشوعه  يخوضون،  الناس  إذ  وبَصمِته 

يختالون«. الناس 

رمضان  دخل  إذا  اهلل  رحمه  الزهريُّ  وكان 
وإطعام  القرآن،  قراءة  هو  »إنَّما  يقول: 
»إذا  اهلل:  مالك رحمه  اإلمام  الطعام«، وكان 
وأقبل  الحديث  قراءة  ترك  رمضاُن  دخل 
إذا دخل  الثوريُّ  القرآن«، وكان سفيان  على 
رمضان َتَرك جميَع العبادة، وأقبل على قراءة 

القرآن.

ولذا فإن أقل ما على المسلم فعله في هذا 
القرآن،  تالوة  نفسه  د  ُيعوِّ أن  الفضيل  الشهر 
وأن ُيكثر من عرضها على هذا النبع الصافي 
لتتطهر نفسه وتسمو  وتحلو حياته وتصفو.
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ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنَّ   ،¢ مالك  بن  أنس  عن 
قال: »إنَّ هلِل َأْهليَن مَن النَّاس قالوا: يا رسوَل 
ِ، من ُهم ؟ قاَل: هم أهُل القرآِن، أهُل اهلِل  اهللَّ

 .)215 ماجه:  )ابن  ُتُه«  وخاصَّ

كيف نكون من  

أهل القرآن؟
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مالٍك  بن  أنس  ُيْخِبُر  الحديِث  هذا  في 
ِمن  َأْهِليِن  هلِل  »إنَّ  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ   ،¢
أولياُؤه  هم  النَّاِس  ِمن  أهاًل  أي:  النَّاِس«، 
بالواو  ُجِمَع  األهُل،  هم  فـ)أهلين(  وأحباُبه؛ 
والنون على َغيِر قياٍس، وجمَعه هنا إشارًة إلى 
حابُة رِضَي اهلُل عنهم: »يا  كثرِتهم، فقال الصَّ
رسوَل اهلِل، َمن هم؟« فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »هم 
العاِملوَن  الُقرآِن  َحَفَظُة  أي:  الُقرآِن«،  أْهُل 
النَّهاِر،  وأطراَف  يِل  اللَّ آناَء  يْتلوَنه  الذين  به، 
وإنَّما يكوُن هذا في قارِئ الُقرآِن الَّذي انتَفى 
عنه َجوُر القْلِب، وذَهَبْت عنه ِجنايُة نْفِسه، 
وتزيََّن  وباطًنا،  ظاهًرا  الذنوِب  ِمن  َر  وتطهَّ
ليكوَن  التِّالوِة؛  ُد  ُمجرَّ يكفي  فال  اعِة؛  بالطَّ
بأحكاِمه،  يعَمَل  حتَّى  الُقرآِن،  أْهِل  ِمن 
بأخالِقه، كما  َق  ويتخلَّ ُحدوِده،  عنَد  ويِقَف 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ  تعالى:  قال 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ُته«،  ڍ ڌ(  )البقرة:121(، »أْهُل اهلِل وخاصَّ
ِته،  هم بمحبَّ أي: وهم أولياُء اهلِل الَّذين اخَتصَّ
لهم،  تعظيًما  بذلك  وا  ُسمُّ بهم؛  والعنايِة 
تعالى  اهلَل  أنَّ  وذلك  اهلِل،  بيُت  ُيقال:  كما 
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بأفْضِل  العَمَل  فُيْلِهُمهم  ِعباِده،  يُخصُّ بعَض 
األعماِل، حتَّى يرَفَع درجاِتهم فوَق كثيٍر ِمن 

النَّاِس.

القرآن،  بياُن فضيلة حفظ  الحديِث:  وفي 
والقيام بما فيه ِمن أحكام وأوامر ونواه. وفيه: 
أهل  من  اإلنسان  يكون  أن  في  كبيٌر  ترغيٌب 
القرآِن، وفي هذا إشارٌة إلى َذمِّ َمن هَجَر القرآن 

ونِسيه.

وحتى يكون المسلم من أهل اهلل وخاصته 
الفضائل  من  بجملة  يتحلى  أن  عليه 

ومنها: بالقرآن،  المرتبطة 

إخالص النية حال تالوته.	 

أن تكون التالوة بقلٍب متدبٍر متعظ.	 

عند 	  الرجيم  الشيطان  من  باهلل  االستعاذة 
تالوته.

تحسين الصوت به ومراعاة أحكام التالوة 	 
والتجويد والحرص على تعلمها.
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أن يعمل بما في القرآن من أحكام فيقيم 	 
حدوده مع إقامته لحروفه.

اإلكثار من تالوته أناء الليل وأطراف النهار 	 
بتدبر وخشوع، مع تعاهده وعدم هجره.

العبد من 	  ما يشين  القلب من كل  تنقية 
رذيلة  كل  عن  وتطهيره  ذميمة،  خصال 
بتالحقها  الذنوب  طمسته  إذا  القلب  إذ 
وعظمته. القرآن  نور  عن  صاحبه  حجبت 

كل 	  إلى  الداعية  القرآن  بأخالق  التخلق 
ومن  رذيلة،  كل  من  والمحذرة  فضيلة 
ذلك: حسن األدب ،  والتواضع، والصفح 
وصلة  واإلحسان،  واإلكرام  والتجاوز، 
األرحام، والحرص على الطاعات، والبعد 

المعاصي. عن 

االعتبار بما في القرآن من أخبار وقصص 	 
وأمثال.
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وإنما 	  فحسب،  بتالوته  االكتفاء  عدم 
مطالعة كتب التفسير لفهم غريبه ومعرفة 

وآياته. سوره  ومقاصد  نزوله،  أسباب 

وتعلمه 	  وتحفيظه  لحفظه  السعي 
المال  وبذل  ذلك،  وتعاهد  وتعليمه، 
تحصيله. سبيل  في  والجهد  والوقت 

محبة أهل القرآن، واألنس بهم ومجالستهم.	 

الحرص على ربط األبناء بالقرآن وتحفيظهم 	 
له، ومدارسته معهم.
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ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  النبيُّ  على  القرآن  نزول  منذ 
وكان  قومه،  جفاء  من  المعاناة  أشد  وجد 
إعراضهم  النبيملسو هيلع هللا ىلص  مع  فعلوه  ما  أبرز  من 
ولَّوا  آياته  عليهم  ُتليت  فإذا  اهلل،  كتاب  عن 
مستكبرين  الصمم  وتصنعوا  عنها  وأعرضوا 

لها. واالنقياد  قبولها  عن 

هجر
القرآن
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ى بهم الحال إلى أن يوصي كبيُرهم   بل أدَّ
وحاضُرهم  فقيَرهم،  هم  وغنيُّ صغيَرهم، 
ابتداًء؛  القرآن  لهذا  االستماع  بعدم  باديهم 
لهذا  استمع  َمْن  كلَّ  أنَّ  يقين  على  ألنَّهم 
سيقوده  والهوى  الموانع  من  داً  متجرِّ القرآن 
استماعه إلى اإليمان بالقرآن العظيم واالنقياد 

يتمنَّونه. وال  ُيريدونه  ال  ما  وهذا  له، 

ثت عن جفاء  ومن أعظم اآليات التي تحدَّ
ار وإعراضهم عن كتاب اهلل تعالى، حتَّى  الكفَّ
النَّبي  ها  يبثُّ إلى شكوى عظيمة  الحال  وصل 
ملسو هيلع هللا ىلص إلى ربِّه عزَّ وجلَّ بسبب هجر قومه للقرآن 

ۆ  ۆ  )ۇ  تعالى:  قوله  العظيم، 
ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

)الفرقان:30(.

وفي هذه الشكوى من الرسول الرحيم بأمته 
إلى قيام الساعة  القرآن  تذكيٌر لكل من هجر 
أن الرسول عليه الصالة والسالم شكى إلى ربه 

هجران قومه له وإعراضهم عنه. 
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الكريم، ومن  القرآن  وتتعدد ضروب هجر 
ار  ذلك ما قاله ابن كثير  رحمه اهلل: »كان الكفَّ
والكالم  اللَّغط  أكثروا  القرآن  عليهم  ُتلي  إذا 
في غيره، حتَّى ال يسمعوه، فهذا من هجرانه، 
أيضًا من هجرانه، وترُك  ِعلمه وحفظه  وترُك 
اإليمان به وتصديقه من هجرانه، وترُك تدبُّره 
مه من هجرانه، وترُك العمل به وامتثال  وتفهُّ
أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدوُل 
عنه إلى غيره من شعٍر أو قوٍل أو غناٍء أو لهٍو أو 
كالٍم أو طريقٍة مأخوذة من غيره من هجرانه« 

)تفسير ابن كثير: 6/ 120(.

القرآِن  »َهْجُر  اهلل:  رحمه  القيِّم  ابن  وقال 
به،  واإليمان  سماعه،  هجر  أحدها:  أنواع: 
به،  العمل  هجر  والثَّاني:  إليه.  واإلصغاء 
والوقوف عند حالله وحرامه، وإْن قرأه وآمن 
إليه  والتَّحاكم  تحكيمه  هجر  والثَّالث:  به. 
ين وفروعه، واعتقاد أنه ال يفيد  في أصول الدِّ
اليقين، وأنَّ أدلَّته ال تفيد اليقين، وأنَّ أدلَّته 
ابع: هجر تدبُّره  العلم. والرَّ ل  لفظيٌة ال تحصِّ
منه.  به  المتكلِّم  أراد  ما  ومعرفة  مه  وتفهُّ
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في  به  والتَّداوي  االستشفاء  والخامس: هجر 
جميع أمراض القلوب وأدوائها؛ فيطلب شفاء 
دائه من غيره، ويهجر التَّداوي به. وكلُّ هذا 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  قوله:  في  داخٌل 
)الفرقان:30(،  ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
)الفوائد،  الَهْجر أهون من بعض«  وإْن كان بعض 

يسير(. بتصرف 
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أنزل اهلل تعالى القرآن الكريم على عرب الجزيرة 
الفصحاء، وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا ثم 
دعاهم لإلتيان بسورة من مثله فعجزوا كذلك ثم 
اهلل  وأمضى  واحدة،  بآية  اإلتيان  حاروا حتى عن 
إلى  الخليقة  لكل  التحدي  هذا  كتابه  في  تعالى 
قيام الساعة، بل أكد أن الجن واإلنس لو اجتمعوا 

تعالى:)ڀ  قال  العجز،  ألصابهم  بمثله  ليأتوا 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)اإلسراء:٨٨(.  ڦ(   ڦ 

تالوته  على  يداوم  أن  مسلم  بكل  فحرٌي 
وتدبره، وعلى كل إنسان أن يدنو منه ويطالع نبأه 

وخبره. قال تعالى:  )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
)ص:6٨(. ڎ(   ڎ 

القرآن الكريم
المعجزة الخالدة

عودة إلى الموضوعات



عودة إلى الموضوعات

https://quranpedia.net/ar
https://osoulcenter.com/ar/
https://quranpedia.net/ar
https://quranpedia.net/ar/mushafs
https://quranpedia.net/ar/translations
https://quranpedia.net/ar/categories
https://quranpedia.net/ar/categories/books
https://quranpedia.net/ar/player
https://quranpedia.net/ar/reciters


للمزيد من المعلومات عن اإلسالم

لتنزيل الكتاب وغيره من الكتب بعدة لغات

حاور عن اإلسالم بعدة لغات

عودة إلى الغالف

https://osoulcenter.com/ar/
https://osoulstore.com/
https://guidetoislam.com/en/chat-about-islam
https://guidetoislam.com/en

